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ஒருங்கிடைப்பொளர் விண்ைப்பம்
வழிகொட்டுதல் : திரு. உ. சகொயம் இ.ஆ .ப
தன்னொர்வலரொக
இடைய - அடைப்பு / குறுந்தசய்தி / வொட்சப்  7695 800 800
அவர்கள்

புகைப்படம்

Join us by - Call / SMS / WhatsApp  7695 800 800
பதிவு எண் - 68/2016 - அலுவலகம் – கதவு எண்: 72, முதல் பிரதொன சொடல, ஸ்ரீ அய்யப்பன் நகர், சின்மயொ நகர்,தசன்டன 600092
அடிப்படை தகவல்

தந்டதயொர் தபயர்:

தொயொர் தபயர்:
தொய் தமொழி:

வயது:
குருதி வடக:

பபச ததரிந்த தமொழிகள்
கல்வி தகுதி:

எழுத ததரிந்த தமொழிகள்:

திறடமகள் / ஆர்வம்:

பிற தகுதிகள்:
ததொழில்:

பிறந்த பததி:

உறுப்பினர் எண்:

தபயர்:

சமூக நீதி கொரணிகள் - மதம் & சமூகம்:
( விருப்பத்திற்கு உட்பட்டு பதில் அளிக்கலொம் )

குைந்டதகளின் தபயர் மற்றும் பிறந்த பததி:

ததொைர்பு விவரங்கள்
தற்பபொடதய முகவரி
டகப்பபசி :
வொட்சப் :
மின்னஞ்சல் :
மொவட்ைம் :

அஞ்சல் எண் :

நிரந்தர முகவரி

தவளிநொடுவொழ் பதொைர்களுக்கு

அயல்நொட்டு நுடைவுச்சொன்று
கொலொவதியொகும் பததி:

மொவட்ைம் :

விண்ைப்பிக்கும் தபொறுப்பு:

அஞ்சல் எண் :

டகதயொப்பம்:

1.

மக்கள் பாதையில் உங்கள் மாவட்டத்ைில் ைன்னார்வலர்கதை அைிகப்படுத்ை உங்கள் ைிட்டங்கள் என்னனன்ன?

2.

மக்கள் பாதை கிராமங்கதை னென்றதடவைற்கு உங்கள் ஆலலாெதனகள் என்னனன்ன?

3.

மக்கள் பாதையில் ைங்கதை கவர்ந்ை ைிட்டங்கள் யாதவ?

4.

மக்கள் பாதை வகுத்துள்ை ைிட்டங்கதை னெயல்படுத்தும்லபாது ஏற்படும் நதடமுதற ெிக்கல்கள் யாதவ?

5.

நம் நாட்டு முன்லனற்றத்ைிற்கு ைதடயாக இருக்கும் முைல் மூன்று காரணங்கதை வரிதெபடுத்துக.

6.

ஊழல் எதிர்ப்பில் உங்கள் நிலைப்பாடு மற்றும் பங்களிப்பு என்ன?

7.

ஈழத்ைமிழர் பிரச்ெதனயில் உங்கைது நிதலப்பாடும், அைன் ைீர்வுக்கான வழிமுதற என நீ ங்கள் கருதுவது பற்றியும்

8.

அரசுப்பள்ைிகள் குறிப்பாக கிராம பள்ைிகைின் வைர்ச்ெிக்கான ைங்கைது ஆலலாெதனகள் என்ன?

விவரிக்கவும்.

9.

விவொயிகைின் இன்தறய நிதல பற்றி ைாங்கள் அறிந்ைது என்ன? இவர்கைின் முன்லனற்றத்ைிற்கு ைங்கைது
ஆலலாெதன என்ன?

10. தாய்மமாழிக் கல்வியின் அவெியம் பற்றி ைங்கைது கருத்து என்ன?

11. மதுவிலக்கின் லைதவ பற்றிய ைங்கைின் கருத்து என்ன?

12. ெமூகத்ைில் நிலவும் ைீண்டாதம னகாடுதம பற்றிய ைங்கைது கருத்தும் அதை கதைவைற்கான ஆலலாெதனகதையும்
கூறுக.

13. னபண்களுக்கு எைிரான னகாடுதமகளுக்கு முற்றுப்புள்ைிதவக்க ைங்கைது ஆலலாெதன என்ன?

14. மாற்றுத்ைிறனாைிகள், ைிருநங்தககள் வாழ்வு லமம்பட என்ன னெய்யலாம்?

15. காவிரி, முல்லைமபரியாறு, நதி நீர் பிரச்சிலனபற்றி ைாங்கள் அறிந்ைது என்ன? ைீர்வாக எதை கருதுகிறீர்கள்?

16. இன்தறய அரெியல் கட்ெிகைில் நல்ல கட்ெிகள் என நீங்கள் கருதுபதவகள் எதவ?

17. உைமகங்கும்உள்ளஅகதிகைின் நிதல பற்றி ைாங்கள் அறிந்ைது என்ன? அகைிகைின் பிரச்ெதனகைாக ைாங்கள் கருதுவது
என்ன?

18. நம் நாட்டில் நீ ராைாரங்கள், கனிம வைங்கள் காடுகள் உள்ைிட்ட இயற்தக வைங்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறைா? இது பற்றி
உங்கள் கருத்து என்ன?

19. இன்தறக்கு சிட்டுக்குருவிகலளகாண்பதுஅரிதாகஉள்ளது ஏன்?

20. நநத்தாஜி, பகத்சிங், வ.உ.ெி, காமராஜர் மற்றும் னபரியார் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

21. உலக வரலாற்றில் னமாழிக்கான எழுச்ெி லபாராட்டம் பற்றி ைாங்கள் அறிந்ைது உண்டா? ெிறு குறிப்பு எழுதுக.

22. உங்கலளக் கவர்ந்த உலக, இந்திய மற்றும் ைமிழகத் தலைவர்கள் யார்.

23. நூல்கள் படிக்கும் பழக்கம் உண்டா? சமீ பத்தில்படித்த நூல் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

24. ைமிழர்கள் ைாழ்வுமனப்பான்தம னகாண்டவர்கைாக கருைப்படுகிறார்கள். அவர்கள் ைாழ்வு மனப்பான்தமயில் இருந்து
விடுபட ைாங்கள் கூறுவது என்ன?

25. தமிழ் சமூகத்தின் உயர்ந்த பண்பு மற்றும் விரும்பத்ைகாை பண்பு என்ன?

26. முதிநயார்கலள குறிப்பாக மபற்நறார்கலள புறக்கணிக்க கூடிய இன்தறய நிதல பற்றி நீ ங்கள் என்ன நிதனக்கிறீர்கள்?

27. நீ ங்கள் சமூக நசலவ னெய்ைதுண்டா? ெமூக லெதவ னெய்ய தூண்டிய காரணங்கள் என்ன?

28. இந்த நசலவயில் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களின் நிலை என்ன?

உறுைினமாழி

மக்கள் பொடதயின் பநொக்கம் மற்றும் இலட்சியங்கடள அறிந்து அதன் தசயல்பொடுகளில் அர்ப்பணிப்பபொடு ஈடுபட்டு பநர்டமயொன
தமிழ் சமூகத்டத கட்ைடமக்க உறுதுடையொக இருப்பபன் .

டகதயொப்பம்

